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. كيلوگرم رسيد 5/408سالش بود، وزنش به  3كه تنها 
وي هم اكنون كامال سرحال است و بنظر مي رسد كه طول 

گفته مي شود كه جفت گيري پدر و . يادي داشته باشدعمر ز
اليگر ديگري بنام سندباد . مادر هركول كامال تصادفي بوده

 National Geographic) "كانال جغرافياي ملي"در 

Channel)  نشان داده شد، وزن او را دقيقا مشابه با وزن
  .هركول گزارش كرده اند

  
  طول عمر

در باغ وحش هوگل در شهر  شاستا كه يك اليگر ماده بود
 1948در سال . سالت ليك در ايالت يوتا نگهداري مي شد

ركورد . سالگي مرد 24در سن  1972بدنيا آمد و در سال 
ساله نر را  18اندازه يك اليگر  1973جهاني گينس در سال 

در يك باغ  1888كيلوگرم  گزارش كرد كه در سال  798
صحت (مي كرده است حيوانات در افريقاي جنوبي زندگي 

  ).داشتن اين گزارش مشخص نمي باشد
در يك پناهگاه در شهر ويكونزين امريكا يك اليگر نر زندگي 

سالگي در  21كيلوگرم بود و در سن  550مي كرد كه وزنش 
  .مرد 2007سال 

هاب يك اليگر نر ديگري بود كه در باغ وحشي در نوادا 
يلوگرم رسيده ك 410آمريكا نگهداري مي شد كه وزنش به 

  .سال عمر كرد 15بود و تقريبا 
توليد مثل ببر نر با شير ماده  نتيجهنمونه ي مقابل آن كه 

از پدر  تايگونبرعكس اليگر، . شود ناميده مي تايگون است
 .تر است و رشد محدودي دارد  ومادر خود كوچك

 
 
 
 

  رنگها
بدن اليگرها مانند شيرها گندمي رنگ است و  راه راه ببرها 

اين نوارها مي توانند سياه، قهوه اي تيره يا . را نيز دارند
ترتيب ه شني باشند كه در اين صورت رنگ بدن آنها ب

زيرين بدن آنها قسمت . گندمي، شني و طاليي مي باشد
رنگ و طرح بدن اليگرها بستگي به گونه . كم رنگ است

تركيب ببرهاي سفيد . والدين و نحوه تركيب ژن آنها دارد
) در واقع طاليي خيلي روشن(با شيرها، اليگرهاي سفيد 

بصورت يك نظريه، آميزش ببرهاي سفيد . بوجود مي آورد
وار بوجود با شيرهاي سفيد، اليگرهاي سفيد و حتي بدون ن

تا كنون تعداد بسيار . اليگر مشكي وجود ندارد. مي آورد
كمي ببر مشكي گزارش شده اند كه در واقع بعلت نوارهاي 
زياد روي بدنشان مشكي بنظر مي رسيدند و از لحاظ ژني 

تا كنون شير مشكي . تفاوتي با ببرهاي معمولي ندارند
ي احتماال گزارش نشده است و از آنجايي كه ببر آبي مالتاي

منقرض شده است، لذا اليگر آبي يا خاكستري هم وجود 
  .نخواهند داشت

تركيب نژادهاي ديگري هم از گربه سانان وجود دارد كه مي 
  .تواند نژادي به بزرگي اليگر بوجود آورد

  
  نامگذاري

گيري شير نر و ببر ماده  با توجه به اين كه اين جانور از جفت
از آميختن  انگليسي ن در زبانآيد؛ زيست شناسا پديد مي
به معناي ببر با   Tigerبه معناي شير و  Lionي دو واژه

   اند را براي آن برگزيده  (Liger)اولويت نام پدر، نام اليگر
Liger).( Lion + Tiger =  

شير (  شيببرنام  پارسي از اين رو با توجه به پاسداشت زبان
 . براي اين جانور پيشنهاد شده است)  شيببر= ببر + 
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  توليد پالستيك از پوست پرتقال

دانشمندان آمريكايي توانسته اند بوسيله پوست پرتقال و 
اين شيوه . دي اكسيد كربن، يك نوع پالستيك جديد بسازند

آينده ممكن است جايگزين استفاده از نفت بعنوان  در
ماده اصلي براي توليد مواد پالستيكي در لباسها، بسته 

امكان جايگزيني نفت . بنديها و محصوالت الكترونيكي شود
با چنين منبع فراوان، قابل تجديد و ارزان قيمتي 

  .دانشمندان را هيجان زده كرده است

  
  

  براي خودروهاتوليد گازوئيل از درختان 
يك شركت آلماني در اقدامي ابتكاري به شيوه اي جديد 

و بجاي نفت . سوخت مورد نياز خودروها را توليد مي كند
خام از درختان و الوار براي توليد گازوئيل مورد نياز خودروها 

اين شركت در . استفاده مي كند كه امتيازات زيادي نيز دارد
بيعي توليد نفت را كه واقع با تكينيك جديد فرايند ط

ميليونها سال طول مي 
كشد، سريع تر كرده و آن را 
به چند روز كاهش داده 

  .است

  

  الهام از طبيعت؛ براي ساخت چسبهاي قوي
محققان با الهام گرفتن از نحوه چسبيدن صدفهاي خوراكي 

به تخته سنگها چسبهاي 
جديدي ساخته اند كه در 
صنعت چوب انقالب ايجاد 

صدفها به كمك  .مي كند
تارهاي ريزي از جنس پروتئين 
خود را به تخته سنگها مي 
چسبانند، اين پروتئين حاوي 

مقدار فراواني از مواد فنوليك هيدروكسيل و گروهي از 
آنها موفق به توليد چسبي با . اسيدهاي آمينه است

ساختار مشابه از منابع طبيعي نظير سويا شدند كه ضد 
زياد دارد و باعث آلودگي محيط  قدرت چسبندگي. آب است

هم اكنون بيشتر چسبهايي كه در . زيست نيز نمي شود
  .تفاده مي شود تركيبات سمي دارندصنعت چوب اس

  

  چاپگر كاغذهاي خوراكي اختراع شد
سرآشپز آمريكايي از مواد غذايي » هومارو كانتو« Dچاپگر 

مايع بعنوان جوهر، و از مواد خوراكي كم كالر ي بعنوان 
انواع .كاغذ اسنفاده كرده و صفحات خوراكي چاپ مي كند

جوهرهاي هويج، گوجه فرنگي و سيب زميني بر روي 
كاغذهاي ساخته شده از سويا و سيب زميني آزمايش شده 

ت هاي اند و تهيه فهرس
خوراكي چاپ شده در رستوران 
  .اين سر آشپز آغاز شده است
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د خون بيشتري

اي كه مطالعه
ه د كه فعاليت

 د

ست كه عالوه
ض جانبي بسيا

سريع به م( 
 قادر باشيد ص
متعادل، فوايد

رو  بيشمار پياده

 يك رژيم غ
ي، رمز حفظ وز

دانيم كه كنت مي
ل ابتال به بيماري
 سكته مغزي و

هاي ور فعاليت
تواند  قلب مي

 .پاژ كند

براساس م :قلبي
ت، مشخص شد

متي

انيد راه برويد
هايي اس ز ورزش

 ندارد، عوارض
روي سريع ياده

در آن سرعت،
ن در حفظ وزن م

جال، از فوايد
 :نيم

تركيبي از :ن
ي منظم ورزشي

همه م. ه است
 نرمال، احتمال

هاي قلبي، ماري

انجام ف :خون ر
 و در نتيجه

 فشار كمتر پمپ
قل حمالت تمال

ن انجام گرفت

سالمت

توا تا مي
روي از پياده

خاصي نياز
پي. كند مي

روي د پياده
كمك كردن

 .دارد بر در

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در اين مج
كن اشاره مي

وزن كنترل
هاي فعاليت

كنترل شده
در محدوده

، بيم2نوع 
 .دهد مي

فشا كنترل
قلب شده

زحمت و با
احتم كاهش

هزار زن 72

خبرنامه 
–

ت
انجمن جبهه طبيع
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ص

 همچنين 
فظه ، سر 
ش ، بيني 

  دي 
ي از موتد 
. دي شود 

هزار نفر  1
خطر سيروز 

ي از بخش 
وم نيست 

 

  

 1

سير. مي شود 
سل ، ضعف حا

ض حلقوي و گوش

ه بيماري كبد
ست آثار ناشي
ز بروز سيروز كبد

25طالعه روي 
وه در هر روز خ

 آرتور كالتسكي
معلو: يا گفت 

 . تاثير را دارد 

خبرنامه شماره
1390ذرماه 

 هاي معده م
برونشيت ، س ، 

م مزمن ، امراض
شه ، 
 بي 

  

 عدم ابتال به
 قهوه ممكن ا
ي كند و مانع از
د پرس ، در مط
 يك فنجان قهو

 كاهش
فنجان  4

صد كمتر
قهوه در
و ميت
دكتر. ن است

 اوكلند كاليفرني
گر در قهوه اين

 خ
 آذ

رفتن ميكروب
معالجه اسهال
 ، سر درد ، زكام
ي نفس ، رعش
يا ، رماتيسم و

  .ي كاربرد دارد 

ين راه براي
قان مي گويند
يي در كبد را خنث

زارش آسوشيتد
م شد مصرف

درصد 20 را
4مصرف . هد

درص 80خطر را 
تاثير ق. كند

ن و زنان با قو
اوت يكسانمتف

قات دائمي در
ن يا عاملي ديگ

ويت
ب نيز
نامه

روي  ه
مزايا
ت با

 

نجام
نگور

س ،
ست
ن و

  

هش
ت و
ب از

بين ر
براي م
گيجه

، تنگي
ماالريا
خوابي

بهتري
محقق
سمي
به گز
معلو
كبدي
مي د
اين خ
مي ك
مردان
هاي م
تحقيق
كافئين

  

ان استرس، تقو
 در بهبود خواب
 و ثبات در برن

دقيقه پياده 3
شود تا از اين م
رزش و تمرينات

 عمل جراحي ان
ققان مصرف ان

م خوني ، نقرس
 مزمن  موثر اس
زدياد فشار خون

  ن كنيد
به گفته پژوه. 

بسيار قوي است
ي دارد و موجب

مر، كاهش ميزا
فاصل و كمك
د كه استمرار

0حداقل روزي  
ش ر توصيه مي

تعيين سطح ور
 .نيد

  بخوريد
ي كه به تازگي

به گفته محق. ت 
 يا
ت
ف
. د 
دند
ان

سياه سرفه ، كم
سموميت هاي

اي پوستي و از
   .مي كند

ف سير درمان
 درد موثر است
 عفوني كننده ب
ا تميز نگاه مي

متي

فزايش طول عم
ها و مف ستخوان

اما دقت كنيد.
.يار مهم است

روز يا بيشتر 5 
 و حتماً براي ت
 نيز مشورت كن

راحي انگور ب
گور براي كساني
سيار مفيد است
يماري خاص

ي موجب تقويت
بين رفتن ضعف
 از آنها مي شو
 گران معتقد
چنين در درما
عده و روده ، س
ي صفراوي ، مس
ي از بيماري ها
ي پيش گيري م

ن را با مصرف
ر در درمان سر
 مانند پياز ضد
علت كليه ها ر

سالمت

كمك به اف
عضالت، اس
وجود دارند
ورزشي بسي

اي و هفته
ره ببريمبه

پزشك خود

پس از جر
مصرف انگ
داده اند بس
پس از بي
عمل جراحي

ببدن و از 
هاي ناشي
پژوهش

انگور همچ
التهاب مع
سمگ هاي
و از بعضي
حمالت قلبي

سردردتان
مصرف سير
گران ، سير
به همين ع

خبرنامه 
–

ت
انجمن جبهه طبيع
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ص

ند اسيد 
لمتيك و 

 كه داراي 

صا مناطق 

ر در ميان 
شته كاربرد 
   ضدعفوني

 

و رفع 

 1

s   

 چرب مانن
پالاسيد  ولئيك،

راري وجود دارد

ي كشور مخصوص

  

 شربت خاكشير
هاي گذش ز زمان

خاطر خاصيت

 . تر است م و

  . ت

هال هاي ساده و

خبرنامه شماره
1390ذرماه 

Desc sophia

عدادي اسيد
نيك، اسيد او

  .ت

سانس روغن فر
  .يانات است

ياه اغلب نواحي

.هاي البرز است

 كشير

رسد مصرف مي
د زيرا خاكشير از
اربرد آن به خ

قديم ايران گرم
م و جراحات است

رفع اسه ر براي
  . يد است

  . ر است

 خ
 آذ

curainiaعلمي

  ات شيميايي
شير داراي تع

اسيد لينولن يك،
 استئاريك است

 در خاكشير اس
 بنزيل و ايزوسيا

ه انتشار اين گي

ها ل و رشته كوه

ا خواص خاكيي ب
 تابستان كه م

شود  بيشتر مي
ه و بهترين كا

  .آن است  ه

  :ص داروئي

شير از نظر طب ق
زخمتيام دهنده 

وشانده خاكشير
حات زنانگي مفي
خاكشير ادرار آور

شت
ي از
يعي
مين
ر  نظ
شته
مواد

 

 تيره

 كه
 رنگ
ست

براي
ه به
ه آن

نام ع

تركيبا
خاكش
لينوئي
اسيد

ضمنا
مواد

دامنه

شمال

آشناي
فصل
مردم
داشته
كننده

خواص
خاكش

الت -1
جو -2

ترشحا
خ - 3

 در تأمين بهداش
و هم پيشگيري
ش از منابع طبي
مترين منابع تأم

از نقطه. ه اند
سعه جوامع داش
فرآورده ها وم

  .شده استم

يا دوساله از

تخم اين گياه
معموالً به دو

عم كمي تلخ اس

ب سيار خوبي دارد
از اين گياه. كرد

ود كه در زير به

رويي

 اهميت خاصي
ه لحاظ درمان و

اين بخش. هستند
ه و يكي از مهم
ول نسلها بوده
 فراواني در توس
 براي يافتن ف
طول تاريخ انجام

هي يكساله ي
ر 
ن 
ن 
 .

 در
.باشد كرك مي

و كمي دراز و م
مز كه داراي طع

 .باشد مي

اينكه طعم بس
ز آن استفاده

ان استفاده نمو

هان دا

 

ويي از ارزش و
 جوامع هم به
خوردار بوده و ه
مپاي بشر داشته
ارويي بشر درطو
اهان اهميت ف
يقات وسيعي
ويي گياهي در ط

 

 خاكشي، گيا
خاكشير. است 

 و كوهستان
بلندي ساقه آن

.رسد تر نيز مي
دارست كرك 

ي آن بدون ك
شير است ريز و
يكي از آنها قرم
نگ قرمز تيره م
كشير عالوه بر ا
ش نيز ميتوان از
 ديگر هم ميتوا

 .هيم كرد

گياه

 مقدمه

گياهان دارو
و سالمتي

بيماريها برخ
قدمتي هم
غذايي و دا
تاريخي، گيا
اند و تحقي
طبيعي دارو

خاكشير
خاكشير يا

بويان شب
در دشت

رويد و ب مي
تا يك مت
پائين گياه
حاليكه باال

همان خاكش
وجود دارد ي
و ديگري برن

شربت خاك 
رفع عطش
شيوه هاي
اشاره خواه

خبرنامه 
–

ت
انجمن جبهه طبيع
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ص
 1 خبرنامه شماره

1390ذرماه 
 خ
 آذ

شي

ن

ل

ست

ستي از خاكشير

بيماري نا  رفع

خاكشير و  تر ،
  . تا خورد

كه بعلت خوردن
جوشانده يك

خاكشير مخلوط
 آنرا ميل ميل

خورند ممكن اس
شير را با كتيرا

رويي

 . 

  . ست

  . مي كند

 . دوا مي كند

  . ي كند

پوس  و التهابات

 مي توان براي
  . فاده كرد

  .ي كند

 مي توان خارشت
كرده وصبح ناشت
وشهاي صورت ك
 مي شود بايد ج
خ شق غذاخوري

بمدت دو هفته
  .د

ه خاكشير مي خ
بايد خاكش شخاص

هان دا

 ير تب بر است

فع كرم مفيد اس
 كليه را برطرف
 و مخملك را د

از ميير صدا را ب
 بين بردن كهير

  . نيد

 و برگهاي گياه
استف C يتامين

كليه را دفع مي
فع سنگ كليه
ك  با هم مخلوط

برطرف كردن جو
ريني زياد ايجاد

جبين را با دو قاش
روز صبح ناشتا ب

بين برود شها از
 

كه فراد هنگامي
اش گونه ند اين

گياه

خاكشير -4
براي دف -5
التهاب -6
سرخك -7
خاكشير -8
براي از -9

استفاده كن
از گلها - 10

از كمبود وي
سنگ ك -11
براي دف -12

راترنجبين 
براي ب -13

و شير چربي
قاشق ترنج
كرده و هر ر
كنيد تا جوش

 : مضرات
بعضي از اف
سردرد بگيرن

 . بخورند

خبرنامه 
–

ت
انجمن جبهه طبيع
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ص

 3خامت 

 ته در را ن
 چينيم مي
 ماليم رت

 1

 گ بادمجان

 شده به ضخ

 

 نجان

روغن. كنيم ي
م نچسب ظرف 
حرار با و كرده ه

خبرنامه شماره
1390ذرماه 

يا با ته ديگ

  بستهيك  
 درشت حلقه

 گ

د بدون پوست
نصف فن=  شده

 ك بسته ريز

 شده

 ق غ 

 

 غ

مي آبپز را دار 
ته در را ها جان

اضافه را) پاستا(
 .كشد

 خ
 آذ

سوي اروني و

 : الزم

ي=وني فرم دار 
دو عدد= جان

يمتر براي ته ديگ
عدد 4=  فرنگي

ي و ريحان خرد
يك= ي مكسوي

يك عدد خرد ش=
2=گوجه فرنگي 

 فلفل و ادويه
ق غ 4=  مايع

 :هيه

فرم ماكاروني
بادمج و ريخته
( دار فرم كاروني
بكش دم تا گذاريم

شك
يتون
س را
ندازه
 مي
كنيم
يم ،

 4ا
مايه
 يك
قيف
م كه

 

ماكا

مواد
ماكار
بادمج
سانتي
گوجه

جعفري
سوياي

=پياز 
رب گو
نمك
روغن

 

 

 

 

 

 

 

طرز ته
ابتدا
ظرف

ماك و
گ مي

 

مك و نعناع خش
 كمي روغن زيت
 و سفيد كرفس
سانتيمتر بيك اند
ست و گردو پر
و گردو پر مي ك
مايه پر ميكنمي

تا 3ول  بط
ي ميكنيم وازم
ه شده را وسط
 ماست رادر ق
اهو را پر كنيم

گياهي

و برگ كاهو

ي را با كمي نم
ي خرد شده و

پهن ساقه هاي
سا 5تا  4طول

ا با مايه ماس
 مايه ماست و
نيز با همين م
ت ميكنيم و

 خيار كمي خالي
خيارهاي آماده
ن است مايع
فس و برگ كا

گاهاي 

ر و كرفس و

 

ست كيسه اي
و مقداري گردوي
 كنيم ، بعد س
ز مي كنيم و بط
داخل كرفس ر
خل كرفس را با
گهاي كاهو را ن

هارا هم پوست
ميبريم و داخل
ميكنيم ، بعد خ

ممكن.  چينيم 
اخل خيار و كرف

 . گتر مي شود

غذا

خيارر اردو

 

 

 

 

  

 

 

:طرز تهيه

مقداري ما
نرم شده و
مخلوط مي
بدقت تميز
ميبريم و د
كنيم و داخ
و داخل برگ
بعد خياره
سانتيمتر م
ماست پرم
ديس مي

بريزيم و دا
البته قشنگ

خبرنامه 
–

ت
انجمن جبهه طبيع
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ص

هر برش را 
درون 

 آغشته 
يخچال 

در پسته 

 

 1

درون ه .ش دهيد
دار را د وي چوب

كه تمام كيوي
كالتي را درون ي

پود .سفت شود
 . يه

خبرنامه شماره
1390ذرماه 

اي برش ل، حلقه
كيو .ي فرو كنيد

نيد به صورتي ك
وي با روكش شك
كالت روي آن س
عم دادنش عاليه

 خ
 آذ

  :هيه
 را مطابق شكل
عدد چوب بستني
ت مايع بغلطان

كيو .كالت شود
داده تا كامال شك
راي تزئين و طع

 

 مي
 را ي

 روني
 مي
 را ن
 را ده

 

طرز ته
كيوي
يك ع

شكالت
به شك
قرار د
هم بر

 

تفت كمي را
فرنگي گوجه رب
ماكار سس و د

اضافه را شده
بادمجان هاي قه

شد رنده پيتزا

گياهي

پياز و كرده فه
ر و ادويه و لفل

بجوشد كامال تا 
ش خرد زيجات

حلق و كشيده ف
پنير كمي و ذا

  كيوي

گاهاي 

اضاف را روغن ه
فل و نمك و يا
گذاريم مي و ه

سبز آخر ودر 
ظرف در را روني
غذ سس و يده

  .كنيم 

شكالتيني 

 

 ي

  يع

غذا

ماهيتابه در
سو ، دهيم
كرده اضافه
شود غليظ
ماكار.كنيم
چي آن روي

مي اضافه

دسر بستن

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 :مواد الزم

  كيوي

چوب بستني
ماي شكالت

خبرنامه 
–

ت
انجمن جبهه طبيع
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ص

ار با همه 
ش زمين 

به همين  
گرفت؛  مى

گرد و غبار 

 كرده بود، 
گر در آنجا 
يرين اصالً 

و را مورد ا

 1

و كمى ناسازگا
اغلب يا خودش 

.افتاد كرد و مى
 ديگران قرار م
گاشتند كه اگر 

 .خورد ى

ه دختر كوچك
محل بود كه اگ

رسيد سا ظر مى
 جايى بود كه ا

خبرنامه شماره
1390ذرماه 

ت و پا چلفتى و
.در دهكده بود
ك  چيزى گير مى
آزار و تمسخر
 چنين عقيده د
 گيرد، زمين مى

 را انجام داد كه
فقط يك م.  برد

پرداخت، به نظ ى
آن مكان تنها

 .دادند ى

 خ
 آذ

سر كمى دست
 و همه چيز د
ورد يا پايش به
 اغلب مورد آ

اش نيز خانواده
 سر راهش قرار

او همان كارى
ز به جنگل پناه
شت و گذار مى

آ. كردند يى نمى
 اذيت قرار نمى

 مي
مان
را در
  در
هب
نايي
ستان
شكوه

شيه
ى به
فرياد
دليل
ذيت
چك
اد، و
فقط
. شود
 دنيا
فرياد
يز با

آن پس
كس
خو مى

علت،
حتى خ
نيز بر

پس ا
او نيز
به گش
اعتناي
آزار و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رق در شگفتي
فس در سينه م
دست خداوند ر
نيم اما اغلب

 بزرگترين مواه
خودمان و توان
طالعه اين داس
گاه زيبايي و ش

 "وشت ما

 ل

ه كوچكى بر حاش
ه دختر كوچكى
ر نبود بخندد، ف

به همين د. ورد
ا مورد آزار و اذ
اين رو دختر كو
لد بود انجام دا
ف. بهشتش بود
ش ز پذيرفته مى
 در دهكده به
 بود بخندد، ف
آورد، اما او ني

وحشي ما را غر
در مي آيد ،نف

د. سريع ميزند 
 احساس ميكن

يكي از.ستيم
 ما در مورد خ
ميد است با مط

لوگ اور الهي و ج

حيوانات بر سرنوش

قسمت او – يا

ن قديم، دهكده
در اين دهكد. 

قادر او. الل بود
ايى از خود درآو
ده، اغلب وى ر

از ا. كردند ى مى
تنها كارى كه بل

...مأمن او بود
د با آغوش باز
ه دختر كوچك

او قادر. ه شد
گونه صدايى درآ

 .ت

ن

 

درت جانوران و
ن به طپش د
شود و نبضمان
 برفراز روحمان

موم تاتوان هس
ن است كهبه
ام.عليم ميدهد

ر حيواني پيام
  .ست پي ببريم

تاثير حي"كتاب  

 عقاب در رؤي
تر، در روزگاران ش

.گ جاى داشت
 بود كه كامالً ال
ت كند و يا صدا
ساير مردم دهكد
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از آنجا كه او و آن دختر در اين مورد وجه اشتراك داشتند، 
آنها روزهاى خود را با كاوش در . دوستانى صميمى شدند

ها و  بازى. كردند جنگل و جستجوى بدايع آن سپرى مى
هر چيزى را كه به آن . كردند ماجراهايى ابداع مى

دادند و  خوردند با دقت مورد مشاهده و بررسى قرار مى برمى
شان  ديرى نپاييد كه درباره جنگل بيش از ساير اهالى دهكده

 .دانستند مى

روزى هنگامى كه در ناحيه جديدى از جنگل در حال اكتشاف 
آهسته به . خشى شنيدند ها صداى خش بودند، در ميان بوته

عقاب كوچكى . ا كنار زدندها ر طرف صدا رفتند و آرام بوته
. كه از ناحيه شانه زخمى شده بود روى زمين افتاده بود

عقاب با چشمانى ماالمال از درد و ترس به آنها نگريست، 
. تر از آن بود كه حتى تالشى براى گريختن نمايد اما ضعيف

پسر و دختر خشكشان زد، چشمانشان از حيرت باز مانده 
فاصله به اين نزديكى نديده  تا به حال عقابى را از. بود

 .بودند

دانستند چه بايد بكنند تا اينكه فكرى به  هيچ كدام نمى
 .ذهن پسرك خطور كرد

بنديم و خوبش  زخم او را مى. دانم من مى»: او گفت
 .«كنيم، آن وقت با ما دوست خواهد شد مى

كرد و مطمئن نبود اين كار درست  دختر به او نگاه مى
ى به آسمان كرد تا به دوست خود ا سپس اشاره. باشد

بفهماند كه شايد مادر و پدر عقاب بيايند و از او مراقبت 
 .كنند

بذر كاشته شده . پسر متوجه اشارات و حركات دختر نشد
او ديگر مصمم بود عقاب را نجات دهد تا بهترين . بود

به جستجوى چيزى پرداخت تا عقاب را در آن . دوستش شود
دانست وقتى دوستش چيزى در سر دارد  دختر كه مى. بپيچد

كند، نفس عميقى كشيد و درصدد يافتن  آن را عملى مى
نزديك . اى از پدر و مادر عقاب يا يك آشيانه برآمد نشانه

جايى كه عقاب كوچك زخمى را يافته بودند، مادر و پدرش 
جان  آنها در پشت يك درخت كهنسال، بى. را نيز پيدا كرد
از مرگ موجوداتى به . و را كشته بودندهر د. افتاده بودند

اين زيبايى قلبش ماالمال از اندوه شد و انديشيد چه كسى 
سپس . توانسته است چنين كار دهشتناكى را مرتكب شود

ها را با علف و  اشك ديدگانش را پاك كرد و روى عقاب
برگشت تا به دوستش بگويد چه . هاى درخت پوشاند شاخه

نست كه آن دو تنها شانس عقاب دا اكنون مى. ديده است
  .براى زنده ماندن بودند

  ....ادامه دارد
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خبرنامه شماره
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. شده است
گرفته تا ارواح ا

هر آنچه كه. 
وسيله ايست بر
ر زندگي دريافت
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جان مكان ندار

خو ن را تن مي
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ونيهاي مجذوب
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رمز مي خواست
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ليكه راز در مر ك

نها امكان زندگ
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آنها چه رمزي نهفته است؟ ناميرايي در كجاي مرگ و 
  زندگي پنهان شده؟

جاودانگي در هسته حيات است، اما اليه به اليه ميان 
اما هنوز هم . تباورهاي متضاد و متباين پيچيده شده اس

مرگ از زندگي . مي توان ميان ميرندگي جاودانگي را زيست
زندگي در هفتاد يا هشتاد سال پراكنده . متراكم تر است

چنان متراكم است . است ، مرگ در يك لحظه رخ مي دهد
كه اگر درست زندگي كرده باشي خواهي توانست راز مرگ را 

در . شش نيستو راز مرگ چيزي جز يك پو. رمز گشايي كني
معنايي در زندگي . درون ناميرايي است زندگي ابدي تو

اگر آن را خلق كردي معنا را . نيست، معنا را بايد خلق كرد
و بايد پيش از مرگ دريابي كه زندگي . كشف كرده اي

چيست، زيرا اگر زندگي را پيش از مرگ تجربه كني، مرگ 
د شد و مرگ دود خواه. طي همان تجربه ناپديد خواهد شد

از آن پس مرگي وجود نخواهد داشت و . محو مي گردد
زندگي ابدي خواهد شد و چه بسيارند آنان كه بدون كشف 

در ميان اين هياهو بايد . معناي زندگي از دنيا مي روند
مكاشفه فرار از زندگي نيست بلكه فرار به . مكاشفه كرد

  .سوي زندگي و جاودانگي است

براي درك معناي زندگي اش انسان امروزي زحمت زيادي 
زندگي اي كه بعيد مي نمايد بهاي كمي . متحمل مي شود

ولي او نمي داند كه در آرزوي ديدن . برايش پرداخته باشد
آنچه كه وجود ندارد چشم هايش را بر آنچه كه در مقابلش 

زندگي را بايد ديد و . حضور دارد بسته نگاه داشته است
زندگي را . ايد انتخابش كردانتخابش كرد حتي نديده نيز ب

بايد با انتخاب اندازه گرفت و انتخاب يك راه، به معناي 

اگر همه راههاي ممكن را . رها كردن راههاي ديگر است
براي رسيدن . دنبال كني، عاقبت در هيچ راهي نخواهي بود

بايد نشانه ها را دنبال كني و خداوند راه همه انسان ها را 
راهي كه به يك منزلگاه مي رسد . در جهان نقش كرده است

زيرا تنها هدف از اين زندگي انساني، شناختن خدا . ، خدا
خدايي كه يك شخص نيست بلكه تنها تجربه اي . است

. است كه تمام هستي را به پديده اي زنده مبدل مي سازد
. با زندگي اي كه داراي ضربان است. او با زندگي مي تپد

هستي مي تپد خداوند را كشف لحظه اي كه دريابي كه دل 
زندگي هديه است از طرف خداوند به تو و طرز . كرده اي

  .زندگي تو هديه ايست به خداوند
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  انسان
 پوست كيلو 18 زندگيش طول در انسان دانيد ميآيا 
 ؟ اندازد مى

 بگذاريم خط يك در را خوني رگهاي تمام اگر دانيد آيا مي
 ؟ ميشود كيلومتر 97000 تقريبا

 را بدن ايميني سيستم برابر 5 تا استرس دانيد آيا مي
 ؟ ميĤورد پايين

 يعني است انسان دماي مركز انسان پيشاني دانيد آيا مي
 هم بدنتان دماي دهيد تغيير را پيشانيتان دماي شما اگر
 كه است داليلي از يكي اين ميكند تغيير انداره همان به

 نه يا داريم تب آيا كه ببينيم خواهيم مي ما وقتي
 ؟ ميگذاريم آن روي را دستمان

 انقباض ثانيه3/0 شامل ما قلب كار چرخه دانيد آيا مي
 مدت به وروز شب قلب ميباشد استراحت ثانيه6/0و

 در قلب ميدهد ادامه خود كار به بيشتر وحتي سال هفتاد
 ؟ ميزند مرتبه 100000 روز يك

 و. ميزند مرتبه ميليون 36 سال يك در قلب دانيد آيا مي
 3000 ما قلب بمانيم زنده سالگي هشتاد سن تا ما اگر

 ؟ ميزند مرتبه ميليون

 رسيده سال 35 به ايران در قلبي سكته سن دانيد آيا مي
 ؟ است

 اندازه به دارد وجود شما بدن در كه اعصابي دانيد آيا مي
 است؟ ماه تا زمين فاصله

 72هنگام حرف زدن براي بيان هر كلمه،  دانيد مي آيا 
  كار گرفته مي شود؟ ماهيچه به

ميليارد نفر ممكن است تنها دو  24در هر  دانيد مي آيا 
  داشته باشند؟ نفر اثر انگشت يكساني

  حيوانات
كه عقربها تنها موجوداتي هستند كه اشعه  دانيد آيا مي

راديو اكتيويته تاثيرى به آنها ندارد و جالب تر اينكه عقربها 
دو دشمن دارند يكي از آنها يك نوع سار است و ديگرى 

 مگس ؟

كه ملكه موريانه پنجاه بار بزرگتر از جفت  دانيد آيا مي 
 مذكر خود مي باشد؟

ها نميتوانند با استفراغ شكم خود  كه قورباغه دانيد ميآيا  
 را خالي كنند ؟

كه خرس قطبي هنگامي كه روي دو پا  دانيد آيا مي
 ايستد حدود سه متر است ؟ مي

كه زرافه ميتواند با زبانش گوشهايش را تميز  دانيد آيا مي 
 كند ؟

كه اگر در يك سال هيچ يك از نسلهاي يك  دانيد آيا مي
جفت مگس نر وماده از بين نروند ، حجم مگسهاي متولد 

 شده با حجم كره زمين برابر ميشود؟

نوشد و آب  كه خرس كواال هر گز آب نمي دانيد آيا مي 
 كند؟ مورد نياز خود را با خوردن برگ گياهان تامين مي

 ؟كه پشه ها دندان دارند دانيد آيا مي 

كه فقط سي درصد از مارهاى دنيا سمي  دانيد آيا مي 
 هستند؟

كه زنبورهاي عسل كندوي خود را با دقت يك  دانيد آيا مي 
دهم ميليمتر مي سازند ، آن از كركهاي المسه خود بعنوان 

 وسيله اندازه گيري استفاده ميكنند ؟

كه در بين انواع خرس ، خرس پاندا بزرگترين  دانيد آيا مي 
 مه را دارد؟جمج
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نظ در
گلدان

اگر و
دو هم

تماني

دهند ت مي
شتر ما از گياها

كنيم تفاده مي
م هاي هاي خانه ه

 . دارند

شتر ما از گياها
كنيم تفاده مي

م هاي هاي خانه ه
 دارند، در واقع
ده  كه به ما مي

ها مب اخل خانه
در. شوند ن مي

گياهاني را  از
ك  تر مي هم غني

ها و عكس قاشي
نواع ظرف و اش

تا به. ا پر كنيد
ساله انجام د 2

 گياهان آپارتم
ها را بگيرند و با

ي آپار

شما را نجات
 يا حداقل بيش
ن خانه خود است
كه در كنار پنجره
يك دكور صرف

ا حداقل بيش ي
ن خانه خود است
كه در كنار پنجره
يك دكور صرف
ساس آرامشي

هاي دا  آلودگي
 خالقيت انسان

يكي توانيد مي
تان را ه  زندگي

 ي

صرار بر نصب نق
كردن خانه از ان
ها ن را با گلدان
2 ناسا تحقيقي

وحتي   گياهان
ه مي داخل خانه

ن هاي

يي كه جان ش
عمول همه ما
اي دكوراسيون

هايي ك ن گلدان
 كاري بيشتر از ي
عمول همه ما
اي دكوراسيون

هايي ك ن گلدان
 كاري بيشتر از ي

ها و احس ين گل
ها با ن گلدان

 باعث افزايش
م خبرنامهاين 

 تميز كرده و
 

گذاري عقالني
جاي اصباشد، به 
تان و پرك ي خانه

تان عتيقه، خانه
ن و پژوهشگران
داد، برخي از گ
مواد مضر و سم

 . شوند

گلدا

هاي گلدان
به طور مع

ها بر گلدان
برخي از اين

گذاريم مي
به طور مع

ها بر گلدان
برخي از اين

گذاريم مي
از زيبايي اين

ينبرخي از ا
كنند و مي

اشماره از 
تان را خانه

.بشناسيد

 

گ سرمايه
شايد بهتر ب
به ديوارهاي
قديمي و ع
دانشمندان
كه نشان د

وانند مت مي
تصفيه هوا

 

   
 

خبرنامه 
–

ت
انجمن جبهه طبيع
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ص

 در محبوب
 و سرشار 
 طوطي. شد

 حفظ براي
 سپردن طر
 خود آن از

 از سخت و
 در كه ت
 مفهوم ت
 مفهوم ند

 «.فهمد

 اين مغز 
 اين منظور
 به را طقي

 تجزيه را ها

 

 1

م اي پرنده ايي
هوش پرنده، 
باش مي پرنده ن
ب ذهن تري وي

خاط به و ادگيري
ا را جدول اين ه

و معتقدند امر
است پيپربرگ ن

است قادر سكو
توان مي پرنده ن
بف كامالً را چيز ك

كه نيست عني
م بلكه كند، مي

منط مسايل از 
ه آن پايين سيار

خبرنامه شماره
1390ذرماه 

 نده

آفريقا اكستري
اين محبوبيت

اين صداي تقليد
قو داراي نسان

يا توانايي با ده
پرنده ترين وش
 ي
 و
 ه
 ه
 ه
 ي
 ك

ا اين به كه ني
آرين دكتر خانم
كاسك«: دارد مي

اين. كند درك 
يك وجود عدم 
مع بدين شده 
م عمل انسان 

برخي تواند مي
بس سطح در و ه

 خ
 آذ

پرن ترين وش
خا طوطي يا كو

م علت است،
ت و سخنگويي ت

ان از بعد ستري
پرند اين است ت

باهو رتبه لغت
برخي.  است
كاسكو كه قدند

كننده تقليد
بلكه نيست ت
كه است قادر
واقعي م
درك نيز را ت
كسا جمله از. د

خ كنند مي فاع
م اظهار خود ب

خوبي به را ت
و نموده درك را

گفته مطالب
مغز به شبيه
م مغز اين كه
ساخته مرتبط گر
 .نمايد يل

 نياي

 

 به ا
 در ها

. گان
 پرواز

 

 

باهو
كاسك
جهان
قدرت
خاكس
لغات
800
كرده
معتق
يك

كلمات
ق او

مفهو
كلمات
نمايد
د آن

كتاب
كلمات

ر صفر
البته
پرنده
است
يكديگ

تحلي و

  
 
 

تصويري ش
دن هاي ترين ز

ها كركس البته
ه كركس. روفند

جنوبگ و انوسيه
پ زمين از متري

گزارش/  دگان
از نمونه 5 با
 

است دنيا نده
معر نيز عمر ي
اقيا در جز به ند

م 11274 تفاع

 ه

 زمان 
 سوراخ

 تا د
. كند 

 مالي

ن ها

پرند دنياي ي
ب را شما ارش
.كنيم مي شنا

 ترين 

پرن پروازترين ند
درازي و دوربيني 

شون مي يافت 
ار تا تواند مي

پرند ترين ل
در قرمز كله

س عمل نجام
تواند مي ت

تحمل را جي 
شم امريكاي در 
 .كند 

ترين

هاي ترين
گزا اين در

آش پرندگان

بلندپرواز
بلن كركس 

تيزپروازي،
ها همهقاره

پرنده اين
 .كند

تحمل پر  
ك داركوب 

ان و پرواز
درخت كردن
10 نيروي
پرنده اين

مي زندگي

  
 
 

خبرنامه 
–

ت
انجمن جبهه طبيع



 18 صفحه

  

ص

 
 

 1 خبرنامه شماره
1390ذرماه 

 جوان اران

 Bartar تي

 خ
 آذ

خبرنگا باشگاه:
اينترنت مجله: شر

 نوع
 يا رد
 در ل
 در ي

 چنين
  .ت

 

 (pe

 پرواز
 زرگ
 و تر
 5 هر

:منبع
نش باز
 

يك به متعلق
زر كاكل كاكادو

سال 80 به ك
طوطي اين. كند

همچ. كند مي
است دنيا در ينتي

 (eregrineنام

پ زمان در تلف
بز اي جثه شاهين

مت سانتي 58 ا
ه در و. است تر

م نيز پرندگان ن
ك طوطي، پرنده 
نزديك سني با و
ك مي را عمر 

زندگي ان راف
زين پرندگان رين

با شاهين وعي
مخت منابع يري
ش. كند مي يدا

تا 34 بدنش 
مت سانتي 120 تا
 .ند

ن ها

 عمر 

بين در عمر طول
اين.  است طي
و دارد نام وئي
بيشترين گان
اطر جزاير و وزي

محبوبتر از يكي 

 پرنده ين

نو دنيا در پرنده 
گي اندازه بر بنا 

پي كيلومتري 3
طول. دارد كالغ
ت 80 آن باز اي
كند مي زندگي ن

ترين

بيشترين
ط بيشترين

طوط از ديگر
ليمو كاكل
پرند دنياي
سوالو جزيره
طوطي اين

  

تري سريع
سريعترين 

كه  است
320 سرعتي

ك اندازه به
ها بال طول
جهان ◌ٔ قاره

خبرنامه 
–

ت
انجمن جبهه طبيع
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ص

 چشمه ن

 كوچك ي

 استفاده ي

 به عميق

 نيز درياچه

 جهت اچه

 ميگرن و 

 و درياچه 
 در عنوان

 زيست ن

مي توانيد 
 .جعه كنيد

 1

اين از يكي. شند
اي درياچه داراي و
درماني آب و نا

ع اي حفره ياچه
د اين هاي كناره
دريا آب با مراه

ستيروماتيسم
اين زياد شوري
ع هيچ به راوان

آن در نيز جانوري

د اين اكوتور م
اكوتور مراج/ها

خبرنامه شماره
1390ذرماه 

باش مي مزه بو گ
و باشد مي شور

شن براي ابستان
در اين كف از ي
ك در .دارد وجود 

هم كه دارد وجود
پوس امراض ،پا و

ش علت به چنين
فر معدني مواد
ج هيچ و زند مي

ت بيشتر در مور
ن بخش فعاليته

 خ
 آذ

رنگ لحاظ از وت
ش بسيار آبي راي
تا در عمدتاً كه
قسمتي در .شود

اروست رموداي
و رنگي سياه ات
و كمر دردهاي ن

همچ .است مند
م و امالح ودن

نم يخ زمستان 
   .كند

كسب اطالعات
ب سايت انجمن

داب
هاي
چنين
د با
راث
ياري
تا و
نوب
طبق
 ست

 از د،

 با

 هاي

 از ه

 تاي

 اب

 مالً

متفاو
دار ها

است
ش مي
بر نام

رسوبا
درمان
سودم
بو دارا

فصل
ك نمي

براي ك
به وب

  

آب معدني باد
زترين شاهكاره
 جهان و همچ
 از قله دماوند
سط سازمان مير

دهي ن مازندران،
اوني اين روست
ت رسيد، در جن
ز سطح دريا و ط

روستاي اروس ده

  
گيرد مي بر در را

هاييجنگل از
هدره به مشرف
پوشيده فاعات
روست نيز را آن

بادا آميز اسرار
كا هاي آب با

انگيز

 ورت

چشمه هاي آ
 شگفت انگيز
باترين چشمه
ي ايران پس

نجام شده توس
گردشگري استان
ت شركت تعا

 اروست به ثبت
متري از 1841 

كشور در محدود

ر هكتار سه دود
پوشيده هايپه

م جنوب از سد،
ارتف مجاورت ر
غرب .است ها
هاي چشمه. ت
ب چشمه سه بر

ور

اي شگفت ا

يي باداب سو
ديدني چزيبا و 

وست كه از
 به عنوان زيب
ر طبيعي ملي

هاي انو پيگيري
صنايع دستي و گ

دير عامل وقت
مديريت سايت

در ارتفاع ساري
سياسي وزارت ك

  .است

حد كه ديدني و ا
تپ و ارتفاعات 

رسمي برگ زني
د شرق از و ت
هدرختچه و ايته

است كرده اطه
ب مشتمل ست

اكوتو

ها چشمه  

قصر طالي
مجموعه ز
سورت ارو
طبيعت و
دومين اثر
اقدامات و
فرهنگي، ص
اروست، مد
همچنين م
شرق شهر س
جغرافياي س

ا شده واقع

زيبا اثر اين 
به شمال
سو درختان
دست پايين

بوت گياهان
احا اروست
اروس سورت

خبرنامه 
–

ت
انجمن جبهه طبيع
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 به نسبت 

 

 آن به قيم
 در خصوص

 سوخته ي

 

 تغيير را ق
 راحت شما

 

 بايد يعني
 درجه 10 ن
 اي هفته ن

 خاك سطح

 

 جامد يا 
 بايد البته 

 

 كردن جدا 
. است ثير

 1

بيشتري شنايي

مستق نور كه د
خ به دهد مي جيح
هاي لكه ايجاد ث

اتاق دماي گياه
ش كه معتدلي

ي است گياهان 
پايين حرارت جه
تابستان در و د

س آبياري  2 ين

مايع كود با ر
كنيد، تغذيه 

  .نيد

براي زمان ين
تكث براي گياه

خبرنامه شماره
1390ذرماه 

روش به احتياج اه

 ندارد

بگذاريد محلي در
ترجي را آفتاب ه
باعث آفتاب ل
  .ود

 د

گ كردن رشد تر
م دماي همان 
  .كرد خواهد 

 ها گلدان

ساير مانند يبا
درج  اگر( بار يك 
شود آبياري) ار
بي دهيد اجازه ت

 دارد نياز ود

بار يك ماه هر 
را گلدان ينتي
نكن تغذيه را ق

 ست

بهتري تابستان 
گ اين بزرگ و

 خ
 آذ

گيا اين ابلق م
  .دارد آن

ن دوست را زياد
د را گلدان ست
سايه نيم چون
كامل نور ها، تان
شو مي هايش گ

ندهيد تغيير را
بهت براي نيست
در گياه چون

رشد خوبي به يد

گ همه مثل اري
تقري گياه اين ي

اي هفته ستان
با يك روز 10 هر
است بهتر لبته

  .شود خشك ن

كو به بار يك هي
تابستان و ار

زي گياهان وص
ابلق هاي واريته د

اس تكثير فصل 
اوايل تا بهار ط
و فشرده هاي 

 رها

 رات
. كند
 كردن

 

 خيلي

 در د

 خيلي
 سب

 از ي
 اهي

 ها گ

قسم •
آ سبز

نور •
ا بهتر
نتابد
تابست

برگ در

دما •
ن الزم
دهيد
هستي

آبيا •
آبياري

زمس در
باشد

ا بار2
گلدان

ماه •
بها در

مخصو
بدانيد

بهار •
اواسط
ريزوم

گرفتا براي ا
تغيير خشكي، ه

ك مي تحمل وبي
ك جدا براي مان

 .است تكثير

 

خ گياه هاي رگ

چند هر كرد ي

خ شان خانه واي
مناس تان براي 

حاكي ها آن شدن
گيا صورت يراين
 .باشد شما

برگ برداشتن ف
 .دهد ي

ياهان

زيبا گلدان ك
كه مقاوم بسيار
خو به را كم نور

زم بهترين ستان
ت براي گياه اين

 بدانيد ه

بر باشد، كافي 

آبياري زياد را ه
 .دارد

هو هميشه كه 
چندان گياه ن

ش پاره و ها برگ
غي در است ت

ش براي جدي شدار
شكاف موجب 
مي دست از را د

گي يي با

يك: عبايي گ
بس است گياهي 
ن همچنين و ت
تابس اوايل تا 

ا بزرگ و فشرده

گياه درباره د
و موقع به ي
 .بود ند

گياه نبايد تان
د نياز زياد آب ه

هستيد كساني
اين است، شك

ب خوردن ترك ي
مراقبت كمي و
هش يك تواند مي
گياه به زياد د

خود زيبايي گياه

آشناي

برگ گلدان
عبايي برگ
حرارت درجه

بهار اواسط
ف هاي ريزوم

  

بايد آنچه
آبياري اگر •

خواهن تر نرم
زمست در •

به تابستان
ك جزو اگر •

خش و گرم
 .نيست

كلي طور به •
و توجهي بي

م كه است
كود دادن •

گ و شود مي

خبرنامه 
–

ت
انجمن جبهه طبيع



  
خبرنامه 

–
ت
انجمن جبهه طبيع

1خبرنامه شماره گياهان آشنايي با  
1390آذرماه   21 صفحه 

 با است بيشتر يا برگ 2 شامل كه را گياه از هايي قسمت
 را خاك و بزنيد قلمه و كنيد جدا مادري گياه از تيز، چاقوي

 .داريد نگه مرطوب تكثير اول هاي هفته در ويژه به

 
 ندارد گلدان تعويض به چنداني نياز •

 ندارد گلدان تعويض به چنداني نياز گياه اين كلي طور به
 هر است بهتر البته بروند درهم دارند دوست ها ريشه چون

 تعويض تر بزرگ اندازه يك با را گلدان بار يك سال 4 يا 3
 آغاز از قبل بهار اوايل در را ها گلدان تعويض. كنيد

  .دهيد انجام سربسته محيطي در گياه مجدد فعاليت
 

 بشناسيد را مناسب خاك •

 مخلوط را آلي مواد كمي و تورب ماسه، معمولي خاك
 دست به را عبايي برگ گياه مطلوب خاك بتوانيد تا كنيد

  .بياوريد
 

 نشود فراموش وشو شست •

 به شود تميز دارد نياز گهگاه نيز گياه اين هاي برگ
 تميز ولرم آب با را ها برگ بار يك وقت چند هر دليل همين
  .كنيد

 
 شود پاشي غبار تابستان فقط •

 ندارد اضافه رطوبت به چنداني نياز گياه اين زمستان در
 تامين براي تابستان ولي نيست الزم غبارپاشي يعني

 .كنيد غبارپاشي را گياه بار يك اي هفته رطوبت
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 1

 :خواهيد خواند 

خبرنامه شماره
1390ذرماه 

ه  هاي بعدي خ

  ؟

  ت؟

  

 
 
 

 خ
 آذ

بي كه در شماره

  كر كيست؟

  فكر ؟

فكر ضرورت دارد

 تفكر كدام است

 آن
يف،

ن و
ميت
وردار
ست

اگر 
براي
ددي
  : د از

عدي

مطالب

متفكر

چرا تف

ايا تف

انواع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ي كه به واسطه
مي گذرد را تعري

  .م

ن نياز به تمرين
ين مهارت اهم
ز قدرت ان برخو
 دور از توان نيس

  .ويم

.ورت آن است
د و اراده الزم ب
ر به داليل متعد
ين داليل عبارتند

كه در شماره بع

  چيست؟

ي ذهن است ك
ن و درونمان م

و تفسير كنيمل 

كه شكوفايي آن
 براي پرورش اي
ن مي گذارند، از
 كاري سخت و
شوتي بدان وارد

 تفكر، درك ضرو
قصد ،درك شود
تفكر. هد گرفت

ت كه برخي از اي

  ن

  ي بااليي روح

به تشريح دارد ك
 

دانيد تفكر چ

 از توانايي هاي
  چه در پيرامون
، تجزيه و تحليل

مهارت است ك
كساني كه. د 

 و براي آن زمان
پرورش تفكر. د

 كه از راه درستي

 در راه پرورش
كر به درستي د
 نيز شكل خواه
م و ضروري است

  شناخت 
يژگي اين جهان

  عملكرد ذهن
  بودنموثر 

فعال شدن قواي

 اين داليل نياز ب
. هيم پرداخت 

تفكر

آيا مي د

تفكر يكي
قادريم آن
طبقه بندي،
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:براي ارسال مطالب خود به اين آدرس ايميل بزنيد  
 

info@naturefront.org 

براي دريافت خبرنامه و اطالع رساني از بـرنـامـه      
هاي ويژه انجمن به وب سايت ما مراجعه  كنيد 

 .و عضو شويد

 معرفي كتاب

 درباره ما 

است كه در سال   (NGO)انجمن جبهه طبيعت، تشكلي زيست محيطي و غير دولتي 
1378 

تĤسيس شده و فعاليت رسمي خود را در زمينه هاي گوناگون و مـتـنـوع زيسـت       
اين فعاليت ها در حالي آغاز شدنـد كـه بـنـيـان گـذاران و               . محيطي ، آغاز كرده است

هـدف  .  محققين اصلي انجمن سال ها پيش از تأسيس ، آن را پايه گذاري كرده بودند 
در راسـتـاي حـركـت و         .  اصلي انجمن جبهه طبيعت ، حفظ و احياء محيط زيست است 

رسيدن به اين هدف ، واحدهاي كاري مختلفي در انجمن سازماندهي شده كـه اعضـاء،       

 .دوستداران فعال محيط زيست و متخصصان در آن ها مشغول به فعاليت اند
 

 : اهداف انجمن جبهه طبيعت
 .گسترش فرهنگ طبيعت دوستي و ارتباط با طبيعت  -
 .و جلوگيري از تخريب آن حفاظت از طبيعت  -
 .حمايت از حيات وحش ، نگهداري ، آموزش و تكثير حيوانات  -
- 

 تحقيق و مطالعه در موضوعات عمدتاً روانشناختي و معنويت گرايانه مربوطه

 انجمن جبهه طبيعت

www.naturefront.org 

  گفتگو با طبيعت
اين آينه    نگاهي عميق به  .  ما مي نماياند     طبيعت آينه ايست زنده كه واقعيت دروني ما را به            

ارتباط با طبيت مي تواند       . مي تواند پيام و جريان تعليمي نهفته در دل آن را بر ما آشكار سازد                 
 .زندگي خود به آن نياز داريم را بياموزيم ياري مان كند تا بسياري از چيزهايي كه براي بهبود و ارتقاء

وي از    اين كتاب حكايتي است از تجربه هاي فرا مادي نويسنده ، و چگونگي دريافت آموزه هاي                   
 . طبيعت

 
 گفتگو با طبيعت

 نويسنده مايكل جي رودز

 شكوه عبدالهي: مترجم 


